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Intercultural & Regional Communication

LR Izglītības klasifikācijas kods: 46342

Iepriekšējā izglītība:  2.līmeņa augstākā izglītība vai bakalaura grāds humanitārajās vai sociālajās
zinātnēs

Programmas apjoms: 80 KP

Studiju ilgums:  2 gadi

Studiju forma: pilna laika dienas, vakara vai neklātienes maksas studijas

Galapārbaudījums: valsts pārbaudījums (maģistra darbs)

Iegūstamais grāds un tiesības:

maģistra grāds sociālajās zinātnēs, tiesības studēt doktorantūrā
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Programmas mērķis:

- Izveidot innovatīvu programmu, kad valoda (svešvalodas) un kultūra kalpo
1) patstāvīgai zinātniski pētnieciskajai darbībai,
2) kā arī zinātniski pamatotai darbībai tādās profesionālās darbības jomās kā Eiropas Savienības

integrācija un reģionālā politika, valsts un pašvaldību pārvalde, valsts integrācijas programmu
realizācija, starptautiskās attiecības, sabiedriskās attiecības (Public Relations), kultūru sakari
un kultūras vadība, reklāma, mārketings, valsts, reģionālā un transnacionālā biznesa vadība.

- Programmas realizācijas procesā izvēlēties studijas tādos priekšmetos, lai programmas absolventi
varētu vadīt darbu polietniska un multikulturāla sociuma apstākļos, izmantojot savu lingvistisko
kompetenci (svešvalodu zināšanas), zināšanas kulturoloģijā, komunikācijas teorijā,
starpkulturālajā komunikācijā, krospsiholoģijā, etnoloģijā, etnopolitikā, multilingvismā,
globālistikā, reģionālismā, Eiropas studijās, humanitārajās stratēģijās un tehnoloģijās.

Patreizējais programmas (autora) zinātniskais un zinātniski praktiskais potenciāls:

- publicēta zinātniskā un mācību literatūra latviešu valodā par 1) kulturoloģiju, 2) interkulturālo
komunikāciju, 3) komunikācijas teoriju, 4) multikulturālismu un etnopolitiku, 5) Eiropas studijām;

- no 2004.g. Latvijas augstskolās tiek pasniegti studiju kursi 1) starpkulturālajā komunikācijā, 2)
kulturoloģijā, 3) Eiropas studijās, 4) globālistikā, 5) komunikācijas teorijā;

- Internetā izveidota mājas lapa attiecīgo studiju kursu realizācijai (www.spidolastelpa.narod.ru);
- iegūta noteikta zinātniski praktiskā starptautiskā un lokālā pieredze 1) Multinacionālās kultūras

centrā (no 1993.g.), 2) Starptautiskajā Interkulturālās izglītības asociācijā (no 1994.g.) 3) LR AP
un Saeimas valodas komisijā, 4) LR Valsts integrācijas programmas ekspertu grupā, 5) LR IZM
ārštata metodiķa amatā, 5) sagatavojot studiju programmas Latvijas kultūras vēstures
skolotājiem un maģistrantūrai sabiedriskajās attiecībās.

www.spidolastelpa.narod.ru


Programmas perspektīvas:

- maksas studijām var pieteikties Moderno valodu fakultātes bakalauri, valsts, pašvaldību,
nevalstisko organizāciju, biznesa struktūru darbinieki, kuri vēlas iegūt maģistra grādu starptautiski
prestižā studiju sfērā un kompetenci darbam multikulturālā vidē;

- ņemot vērā attiecīgo speciālistu nepieciešamību, valsts var izdalīt naudu studijām (piem., gadā 10
vietām) par budžeta līdzekļiem;

- iespējams iegūt papildfinansējumu no ES u.c. fondiem, kuri respektējamā apjomā atbalsta
studijas (t.sk. maģistrantūras līmenī) starpkulturālajā un reģionālajā komunikācijā;

- Moderno valodu fakultātē var izveidot 1) Starpkulturālās un reģionālās komunikācijas institūtu/
centru, 2) mājas lapu Internetā, 3) izdot periodisko izdevumu, zinātnisko un mācību literatūru, 4)
organizēt plašu sadarbību ar citu valstu analoģiskām studiju programmām, zinātniskajiem
institūtiem, centriem, 5) iestāties un darboties attiecīgajās starptautiskajās asociācijās;

- Moderno valodu fakultāte var kļūt LR par vadošo zinātnisko centru un galveno ekspertu
attiecīgajā zinātniskajā tematikā un praktiskajos jautājumos.

2008.g. 15.maijā iesniegts LU Moderno valodu fakultātes dekānam E.Ošiņam


